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Fødevareministeriet 

Vedrørende notat om ”Absorptionen/tilgængeligheden af gluco-

samin og chondroitinsulfat, der er naturligt forekommende i fx 

brusk, kød og skaldyrsmel belyst hos (hus)dyr” 

 Nærværende notat er udarbejdet som led i ”Aftale mellem Aarhus Universitet 

og Fødevareministeriet om udførelse af forskningsbaseret myndighedsbetje-

ning m.v. på Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet 2011-2014” (Punkt 5.21 i 

aftalens Bilag 2).  

Baggrunden for Fødevareministeriets anmodning er, at glucosamin i de fleste 

lande både inden for og uden for EU betragtes som et fodermiddel, men at 

Lægemiddelstyrelsen i nogle tilfælde har vurderet, at foderblandinger inde-

holdende glucosamin er et lægemiddel. NaturErhvervstyrelsen (tidligere 

Plantedirektoratet) har derfor en administrativ praksis om, at hvis glucosa-

min indgår i foderproduktet som en naturlig del af et fodermiddel, (svarende 

til at citrusfrugter har et naturligt indhold af C-vitamin), er indholdet lovligt, 

hvis foderlovgivningens regler i øvrigt overholdes. Hvis et foderprodukt er til-

sat glucosamin som kemisk veldefineret stof (dvs. ikke naturligt indeholdt i et 

fodermiddel – eksempelvis rejeskaller), uanset i hvilken form produktet frem-

står (100% rent stof eller en foderblanding tilsat glucosamin), og uanset hvor-

dan det er produceret (f.eks. svarende til C-vitamin udvundet af citrusfrug-

ter), vil NaturErhvervstyrelsen overgive disse produkter til Lægemiddelstyrel-

sen til vurdering i forhold til lægemiddelloven. 

Imidlertid er der af dele af branchen blevet stillet spørgsmål ved, om gluco-

samin, der indgår i foderproduktet som en naturlig del af et fodermiddel – ek-

sempelvis rejeskaller, faktisk kan udnyttes som glucosamin og chondroitin-

sulfat kilde via omsætning i fordøjelsessystemet – jf. rapport af Moir et al., 

som vi har modtaget fra Fødevareministeriet i forbindelse med opgaven. 

Ved et indledende møde omkring faglig afgrænsning blev det aftalt, at Aarhus 

Universitet skulle undersøge litteraturen for viden om, hvorvidt glucosamin 

og chondroitinsulfat af naturlig oprindelse (i foderstoffer) absorberes af dyr 

(ikke specifikt på heste), og resultatet af litteraturundersøgelsen skulle samles 

i et notat. Om muligt skulle notatet afsluttes med et bud på, hvordan et forsøg 

til faktuel bestemmelse af absorptionen bør gennemføres. Problematikken ta-



 

 

    

Side 2/6 

 

DCA - NATIONALT CENTER FOR FØDEVARER OG JORDBRUG 
AARHUS UNIVERSITET 

 

ger bl.a. udgangspunkt i, om de naturligt forekommende stoffer overhovedet 

kan absorberes/bliver absorberet set i forhold til de syntetiske stoffer. 

Notatet er udarbejdet af post doc. Jan Værum Nørgaard i samråd med sekti-

onsleder Hanne Damgaard Poulsen, Institut for Husdyrvidenskab, Aarhus 

Universitet, Foulum. 

 

Med venlig hilsen 

 

Susanne Elmholt 

Seniorforsker, Koordinator for DCA’s myndighedsrådgivning 
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Notat om absorptionen/tilgængeligheden af glucosamin og 
chondroitinsulfat, der er naturligt forekommende i fx 
brusk, kød og skaldyrsmel belyst hos (hus)dyr 
Jan Værum Nørgaard og Hanne D. Poulsen, Institut for Husdyrvidenskab 

 

1. Definition af opgaven 

Fødevareministeriet har bedt Aarhus Universitet om et notat omkring tilgæn-

geligheden af glucosamin og chondroitinsulfat (CS) i naturlige ingredienser. I 

notatet skelnes der mellem stoffer, der er naturlige komponenter i fodermid-

ler, og stoffer der tilsættes fodermidler og blandinger som kemisk veldefine-

rede stoffer.  

På baggrund af rapporten ’Glucosamine HCl from natural sources report’ af 

Peter Moir og medarbejdere
1
, stilles der spørgsmål ved, hvorvidt glucosamin 

og CS i naturlige produkter kan absorberes og udnyttes af dyrene. På bag-

grund af litteraturstudier konkluderes det meget klart i rapporten, at gluco-

samin HCl ikke forekommer naturligt i hverken animalske eller vegetabilske 

produkter, og at glucosamin HCl ikke kan fremstilles ved simpel ekstraktion 

fra naturligt forekommende produkter. I rapporten argumenteres endvidere 

for, at de naturligt forekommende produkter (chitin; strukturel komponent i 

svampe, skaldyr og insekter mfl.), der indeholder glucosamin, ikke kan fordø-

jes i mave og tarm.  

Fødevareministeriet ønsker belyst, om den glucosamin og CS, der er naturlige 

strukturelle komponenter i mange produkter, er tilgængelig for dyret, dvs. om 

de bliver absorberet fra tarmen som glucosamin og CS, når dyret bliver fodret 

med fodermidler, der indeholder disse komponenter. I relation til ovennævn-

te rapport er tvivlen således, om rapportens konklusioner på glucosamin HCl 

også er gældende for glucosamin og CS.  

I dette notat bliver der taget udgangspunkt i Peter Moirs rapport og vha. litte-

raturstudier gjort rede for, om rapportens konklusioner på glucosamin HCl 

kan overføres på glucosamin og CS. 

Der er i 2008 publiceret et kort review ’The potential of chondroitin sulfate as 

a therapeutic agent’ af Lamari. Af dette review kan fås et overblik over CS 

struktur, pharmaco-kinetik og effekt mod slidgigt.   

 

2. Kemiske strukturer 

Som molekyle har glucosamin en struktur svarende til et glucose molekyle 

med en aminogruppe på C-atom nummer 2. Det hører til klassen af aminohe-

                                                           
1
 Moir , P. , Andrews, B. & Hughes, C. (2010). Glucosamine HCl from Natural Sources Report. Prepared 

for Nutriscience Ltd. , 9 pp.  
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xoser. Glucosamin HCl fremstilles ved en reaktion mellem C-atom nummer 1 

og HCl. Når glucosamin optræder i polysakkarider som chitin, er det som N-

acetylglucosamin, der er et amid mellem glucosamins aminogruppe og acetat. 

N-acetylglucosamin i chitin er forbundet i β-1,4 bindinger. N-

acetylglucosamin må betragtes som den naturligt forekommende variant af 

glucosamin (Murray et al., 2000). 

Chondroitinsulfat (CS) er en vigtig bestanddel af brusk i led. CS indeholder 

ikke glucosamin, men i stedet N-acetylgalactosamin, der som navnet antyder, 

er en aminohexose baseret på galactose. Disakkaridet af N-acetylgalactosamin 

og glucuronic acid i β-1,3 binding gentages varierende gange i β-1,4 bindinger 

for at danne chondroitin. Sulfat er bundet til N-acetylgalactosamin i varieren-

de grad og positioner (Murray et al., 2000).  

 

3. Glucosamin vs. rapportens konklusioner på glucosamin HCl 

Der er intet, der taler for, at Peter Moirs konklusioner omkring glucosamin 

HCl er anderledes, end hvad der er gældende for N-acetylglucosamin (gluco-

samin).  

Som tilføjelse til rapportens konklusion om, at der ikke kan absorberes gluco-

samin, når der fodres med naturlige glucosaminkilder som fx chitin, skal 

nævnes, at biotilgængligheden (bioavailability) for glucosamin HCl (oprenset) 

er bestemt til 2,5% i hest (Du et al., 2004) og 12% i hund (Adebowale et al., 

2002). Disse værdier er meget lave ift. næringsstoffers tilgængelighed. 

 

4. Chondroitinsulfat vs. rapportens konklusioner på glucosamin 
HCl 

Idet den kemiske struktur for CS er helt anderledes end for glucosamin HCl 

samt, at CS og glucosamin findes i vidt forskellige ’råvarer’, kan man ikke 

umiddelbart overføre konklusionerne omkring glucosamin HCl på CS.  

 

5. Fordøjelighed og absorption af chondroitinsulfat 

Der findes CS i alle celletyper, i alle væv og i alle dyrearter. Brusk (cartila-

ge/chondros) indeholder 10-20% CS i tørstof. Det høje indhold af CS i brusk 

gør dette væv egnet til CS ekstraktion/oprensning. 

Det har ikke været muligt at finde studier på fordøjeligheden af brusk, men 

denne må antages at være lav. For råvarer, der kan antages at være beslægte-

de med brusk, kan nævnes fordøjeligheder af organisk stof i ikke-tørret slag-

teriaffald på 74% og 69% i askefattigt kødbenmel (Just et al., 1983). Dog kan 

det tænkes, at partikelstørrelsen kan påvirke fordøjeligheden, således at stør-

re stykker brusk har lavere fordøjelighed end fint formalet brusk.  
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I fordøjelseskanalen findes mange enzymer, der kan nedbryde dele af glycoa-

minoglycaner (Du et al., 2004; Pecly et al., 2006). Oral tildelt CS kan absor-

beres og findes i venøst blod som både makromolekyler og som CS nedbryd-

ningsprodukter i hest (Du et al., 2004), menneske (fx Volpi, 2002; 2003; 

Conte et al., 1991) og rotter (Pecly et al., 2006). Fælles for disse forsøg er, at 

CS er tildelt i oprenset form. Det CS, der måtte blive absorberet fra tarmen, 

føres med portåreblodet til leveren. I leveren kan der ske en nedbrydning af 

CS, inden dette føres videre til perifere væv (Du et al., 2004).  

Biotilgængligheden for oralt CS i mennesker er i et forsøg bestemt til 13% 

(Conte et al., 1991), og forventes at ligge i området 5-15% for mennesker (La-

mari, 2008). Molekylevægten kan have betydning for graden af biotilgænge-

ligheden, da 8 kDa CS i hest er fundet til at have en biotilgængelighed på 32% 

i modsætning til 22% for 16,9 kDa CS (Du et al., 2004). Strukturen har dog 

primært betydning for, hvor hurtigt CS absorberes, da bovint CS absorberes 

hurtigere end fiske/haj CS (tmax hhv. 2,4 og 8,7 timer), der har større molekyl-

vægt (Volpi, 2003). Molekylevægten for CS har betydning for, hvor hurtigt CS 

igen er ude af blodet, da en lav molekylvægt øger sekretionen af CS via urin og 

nedsætter CS akkumulering i leveren (Pecly et al., 2006). 

Jackson et al. (2010) fandt i mennesker ikke nogen stigning i CS plasma kon-

centration og konkluderede, at CS ikke blev absorberet til blodet. Dette studie 

er blevet kritiseret for at anvende uegnede metoder (Volpi, 2010), og uenig-

heden illustrerer den store usikkerhed indenfor og mellem forsøg, samt det 

faktum, at der kun er lavet ganske få forsøg, hvori absorption af CS undersø-

ges. 

 

6. Konklusion 

Glucosaminindholdet i naturligt forekommende råvarer kan ikke betragtes 

som værende tilgængeligt for dyr. Glucosamin HCl som oprenset produkt har 

en meget lav biotilgængelighed. 

Chondroitinsulfat findes i store koncentrationer i brusk, der må antages at 

være delvist fordøjeligt. Chondroitinsulfat i oprenset form og oralt indtaget 

har i forsøg vist biotilgængeligheder på 0-32% i forskellige dyrearter, og bio-

tilgængeligheden er afhængig af chondroitinsulfat-strukturen (molekylstør-

relsen). 

Vi har ikke angivet et bud på et studie til belysning af absorption af glucosa-

min og chondroitinsulfat, da litteraturen viser, at de nævnte stoffer kun i me-

get ringe omfang absorberes.     
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